
ോമോണിററിങ്
വിദയോഭയോസ  ോമഖലയില  നോം  നിരവധി  പവരതനങള  നടതിൊകോണി 

രികന.പല  പരിപോടികളം  തടകതില   നനോയി  ചരച  ൊചയൊമങിലം  മൊറോര 
പവരതനം  അതിോനകോള  ശകമോയി  ചരച  ൊചയനോതോൊട  ആദയം  മോനോടൊവച 
ആശയങൊളലോം  നോം   വിസരികന.  പലോപോഴം  അതിൊന  ഫലൊമൊനോനോ  അത് 
ഫലപദമോയി  നടപോകിോയോ  എോനോ  ആരം  പരിോശോധികോറില.ഇത്  കൊറകോലം 
തടരോമോള  ഏത്  പവരതനമോയോലം  അത്  അരഹികന  ഗൗരവോതോൊട  ഫീലഡില 
നടകോറില.കഴിഞ  പധോനോധയോപക  പരിശീലനതില  നോം  മോനോട  ൊവച  ആശയം  , 
ജിലോ പഞോയതിോനയം ഡയറിോനയം എം.എല.എ പരിപോടികളോടയം  ,എസ്.എസ്.  എ 
തടങിയ  ോപോജകകളോടയം  പരിപോടികള  നമൊട  വിദയോലയ  പദതിയില  എങൊന 
ഉളോചരകോൊമനോയിരന.എനോല അതിനോശഷം  ഏൊതങിലം എസ്.ആര.ജി യില ഈ 
ചരച നടോനോ  എന്   ോനരിട്   നോം  പരിോശോധിചില.ചില  ഒറൊപട  വിലയിരതലകള 
നടതിയിരികം.. ഒര ോഫോരമോറ് നലകി ആ പരിപോടി നടോനോ എന് അോനവഷികം. ഈ 
ോഫോരമോറ്  ആ  ചരചയില  പൊങടത  ആരകം  നിഷരയോസം  പരിപിച 
നലകോവനതോണ്.ഇത്  ആ  പവരതനതിൊന  യഥോരത  ചിതം  നലകനില.നോം 
നിശയികന ലകയങള  അോത അരതതില വിദയോലയങളില നടപോവനോണോ ?
ോമോണിററിങിൊന പോധോനയൊമനോണ്? അത് ഒരവശയഘടകമോകനൊതങൊന?
എനൊകോണ് ോമോണിററിങ്

• ഫലപദമോയ ോമോണിററിങ്  ലകയങള ോനടോന അനിവോരയമോണ്

• മനകടി  നിശയികന  ലകയങള  ഫലപോപിയിൊലതിോയോ  എന് 
ോനോകനതിനോണ്.

• ഏോതത  ഘടകങളോണ്  ലകയങള  ോനടനതില  തടസമോവനൊതന് 
കൊണതോനോണ്.

• പരിഹരികോനള ൈകതോങ് നലകോനോണ്.

• വിജയകരമോയ  പവരതനങൊള  കൊണതി  ോപോതോഹിപികോനം 
വയോപിപികോനമോണ്.

• ആതവിശവോസം ഉയരതോനോണ്.

• സോപനോമധോവി,അധയോപകര  ,കടികള,സമഹം  ,സിസം  എനിവൊയ  വസതകള 
ശരിയോയി അറിയികോനം ഉളകോഴ നലകോനമോണ്.

എനോണ് ോമോണിറര ൊചോയണത്? 

ഏോതത് സചകങളോണ് ഗണോമനയൊട ഘടകങള എന തിരിചറിവോണ് എനോണ് 
ോമോണിറരൊചോയണത്  എന  ധോരണ  നലകനത്.  വിശോലമോയ  അരതതില 
ോമോണിററിങ്  ഒര  തടരചയോയ  പവരതനമോണ്.അത്  പോരോഗതി 
വിലയിരതോനോണ്,ശകി  ദൗരബലയങള  സഷ  പരിോശോധന  നടതി  പരിഹോര 
പവരതനം  നിരോദശികോനോണ്.തടരചയള  സമഗ  വിലയിരതലിനമോതോമ  ഗണ 



നിലവോരതില മോറം വരതോന സഹോയിക.
ോനരിോടോ പോരോകമോോയോ ഗണോമനൊയ സവോധീനികന ഘടകങള 

1. വിദയോലയതിൊന ഭൗതി സോഹചരയങള
2. സളിൊന മോോനജൊമനം കമയണിറി സോപോരടം
3. കോസ് അനരീകം
4. പഠനോബോധന സോമഗികള
5. അധയോപകരം അവരൊട ആസതണവം
6. കോസ് മറിയില നടകന പകിയ
7. കടിക് ലഭികന അധിക  പഠന സമയം
8. നിരനര വിലയിരതലം ൈകതോങനലകലം
9. കടിയൊട അവകോശങളം ജനോധിപതയ പരിശീലനവം
10.വിവിധ  കബകളം അവയൊട പവരതനങളം

എനിങൊന  വിവിധ  ഘടകങള  ഗണനിലവോരൊത  ബോധികന.എങില  ഈ 
ഘടകങളോണ്  ോമോണിറരൊചോയണത്.ഇതില  ഇടൊപട  മോതോമ  ഗണനിലവോരൊത 
സവോധീനികോന കഴിയ.
ോമോണിററിങ് രീതികള
Diagnostic Monitoring
Performance  monitoring    എനിങെന വയതയസങളായ ോമാണിററിങ് രീതികള 
നിലവിലണ്.

 സഷമായ നിരികണതിലെടയം,  റോകാഡകളെട പരിോശാധനയിലോടയം 
,കടികള,രകിതാകള,      അധയാപകര മറ് പാോയാജകര എനിവരമായി അഭിമഖം 

       നടതിയം ആവശയമായ ഡാറകള ോശഖരിചം ചില ടളകള ഉപോയാഗിച് െടസകള 
   നടതിയം നമക് ോമാണിററിങ് നടതാം.

ോമോണിററിങിൊന ഘടങളം തയോൊറടപം
ോമോണിററിങിന മമ്

• എൊനലോം  പവരതനങളോണ്  ഈ  കോലഘടതില  വിദയോലയങളില 
നടകനൊതന ധോരണ ഉണോകിോവണം ോമോണിററിങിന ോപോകനത്.

• കരികലമനസരിച് ഓോരോ കോസിലം നടോകണ പവരതനങൊള കറിചള ധോരണ
• വിവിധ  ഏജനസികള  ആ  മോസം  ആസതണം  ൊചയ  പവരതനങൊളകറിചള 

ധോരണ

•  
•  
•  
•  

ോമോണിററിങ് സമയത് 

• വിവിധ ോരഖകള പരിോശോധിച് ധോരണയണോകല

• അധയോപകരോടയം കടികളോടയം ൊപരോഫോമനസ് വിലയിരതല

• ഉലനങളം  അവയൊട പകിയയം തിരിചറിഞ് വിലയിരതല



• കൊണതലകളൊട ഫീഡബോക് നലകല

• വിദയോലയതിൊല  ഭൗതിക  സോഹചരയങള,  ൈലബറി,ലോബകള,  എനങൊന 
പഠനപവരതനങളക്  ോവണ  ഘടകങള  പവരതന  സജമോോണോ  എന് 
വിലയിരതല 

ോമോണിററിങിന ോശഷം

• ോമോണിററിങ് റിോപോരട് തയോറോകലം സമരപികലം

• തടര പവരതനങള ആസതണം

• ഇടൊപടലകള   
ോമോണിററിങിന്  ഉപോയോഗികോനള  ടള  എപകോരമോയിരികണം.  ഇത് 
രപൊപടതനൊതങൊന?  കൊണതലകള  തതമയം  ഓണൈലനോയി  ോരഖൊപടതോന 
കഴിയോമോ?
മമ  സചിപിച   പത്  ോമഖലകളം  അവയൊട  ഉപോമഖലകളം  ഉളൊകോളിച്  ടള 
തയോറോകോം.ഇതരതിൊലോര ടള പരിോശോധികണം.(അനബനം)

എൊനലോം ൊചയണം
1. റോകോഡകളൊട പരിോശോധന

എസ്.ആര.ജി  മിനറ്സ്,ടീചിങ്  മോനവല  രജിസര,സള  പോന,ൈടംോടബിള 
എനിങൊന ലഭയോമോകണ എലോ രജിസറം പരിോശോധികണം

2. അധയോപകരൊട ൊപരോഫോമനസ് വിലയിരതല
കരികലം  വിനിമയം,  തയോൊറടപ്,കടികളമോയള  ഇടൊപടല,സോമഗികളൊട 
ഉപോയോഗം, content ധോരണ, attitude Etc...

3. കടികളൊട ൊപരോഫോമനസ് വിലയിരതല
നിലവോരം,ആശയങള ോനടിയോയോ? കടികള പയോസം അനഭവികന ഘടകങള 
കടികളക് ചില ൊടസകള നടതല  Etc..

4. രകിതോകളമോയള കടികോഴകള
5. പരിസരം,ഭൗതിക സോഹചരയങള നിരീകണം

ഇതരതില  തടരചയോയ  ഒര  വിലയിരതല  രീതിശോസം  വികസിപിചോല  മോതോമ 
ഗണോമനയള  വിദയോഭയോസം  എലോവരകം  ലഭയോമോകനൊവന്  ഉറപ 
വരതോനോവ.വിശദമോയ ചരചക് ോവണി ഈ കറിപ് പോയോജനൊപടതണം.

ramdietpalakkad@gmail.com


